279 CADIER EN KEER 7,6 km
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Deze gemakkelijke mooie glooiende wandeling gaat o.a. via de Wokfskop (prachtig uitzicht ) naar de
buurtschap Honthem. Op de terugweg komt in de buurt van de Amerikaanse begraafplaats Margraten, die
u kunt bezoeken. Zeer indrukwkkend.
GPS-afstand 7600 m, looptijd 1.35 uur en hoogteverschil 32 m.
Startpunt: Eetcafé Op 't Indsje, Rijksweg 97, Cadier en Keer. Alle dagen geopend. In de winterperiode
geopend van ma t/m do vanaf 16.00 uur en vr t/m zo vanaf 10.00 uur.

blz 2 van 3

279 CADIER EN KEER 7,6 km
1. Met de rug naar het café steekt u de
voorrangsweg over en gaat u R over het fietspad.
Na 50 gaat u L (wit) over de veldweg.

Na 800 m steekt u bij wegkruis en zitbank de
asfaltweg over en loop bij ijzeren hek van
regenwaterbuffer RD over de veldweg.

(Hier staat aan de overkant van de Rijksweg het
grote monumentale witte voormalige tolhuis (1825).
Dit was één van de vijf tolhuizen aan deze Rijksweg,
waar van 1828 tot 1900 tol werd geheven).

(Dus niet schuin R. Na 250 m passeert u weer een
uitstroom van regenwaterbuffer).

Negeer
veldweg
rechts.
Meteen
daarna,
tegenover manege “Stal Tychon”, gaat u R over
het graspad. (Een verder ziet u links in het weiland
een torenvalken broed- en overnachting kast op
paal). Loop na het klaphek RD en u komt bij een
zitbank.
(Deze plek is lokaal bekend onder de naam
“Wolfskop”. U heeft hier prachtig uitzicht over het
Eckelraderveld. Links ziet u Domein Blankenberg
<1381, waar u straks langs komt. Loop ook even om
de zeer oude lindeboom heen, die in 1985 door storm
geveld werd. De holle boom wordt met een ijzeren
stang bij elkaar gehouden).
Loop RD (links van zitbank) via het smalle pad de
grashelling en even verder het trappenpad
omlaag. Beneden komt u bij het geologisch
monument “Groeve Blankenberg”
(Voor de mergelwand ziet u kleine aangelegde
poelen. Deze zijn bestemd voor de voortplanting van
de zeldzame geelbuikvuurpad (kikker)).
Ga door het klaphek en ga dan R (wit/rood) over
de veldweg.
(Even verder passeert u rechts het “bijenbos” en het
insectenhotel van VTN Cadier en Keer).
Na 400 m gaat u aan de 3-sprong L over de
asfaltweg. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L
(wit) over de smalle asfaltweg en u passeert
meteen twee zitbanken, waarvan een de
herinneringsbank aan Mia en Jacques Claessens
is.
2. Volg nu circa 1 km deze rustige licht stijgende
smalle asfaltweg door het mooie glooiende
landschap. Aan de T-splitsing bij boomkruisje en
regenwaterbuffer gaat u L (blauw/wit) over de
veldweg langs de zitbank. Negeer zijpaden en
volg RD de licht stijgende veld-bosweg .
(Na 600 m passeert u rechts de uitstroom van een
regenwaterbuffer)

Aan de 3-sprong, met links een aangelegde poel
voor de geelbuikvuurpad, gaat u L over de licht
stijgende veldweg/graspad met voor u in de verte
woningen in de buurtschap Honthem. Na 500 m
gaat u
tegenover breed ijzeren hek L de
veldweg/graspad omhoog. Boven bij wegkruis,
staand tussen twee kastanjebomen, gaat u R
(zwart) over de asfaltweg. Negeer meteen
veldweg rechts.
3. Meteen voorbij het mooie rijksmonumentale
voormalige boerderijtje “Hoeve Honthem” (1868)
gaat u aan de kruising in de buurtschap Honthem
bij de mooie Onze Lieve Vrouw van Lourdeskapel
(1924), waterput en 2 zitbanken gaat u RD (zwart)
omlaag.
(Een prima pauzeplek. Het huisje dat rechts naast de
kapel staat is het bakhuis waar broden en vlaaien in
werden gebakken).
Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u L. Na 150
m gaat u R (zwart) de asfaltweg omhoog. Waar
vlak daarna de asfaltweg schuin rechts omhoog
buigt, loopt u RD (groen) over de licht dalende
veldweg. Waar de veldweg bij regenwaterbuffer
“Amerikaans kerkhof”, veldkruis en zitbank naar
links buigt, loopt u RD (groen/rood) het graspad
omhoog. Via betonnen duikertje (denk aan uw
hoofd!!) loopt u onder de doorgaande weg
Maastricht-Aken door. Ga dan meteen R door het
klaphek. Eeven verder gaat u L door het volgende
klaphek.
(Als u de Amerikaanse begraafplaats wilt bezoeken
(zeker doen), loop dan hier dan R de berm omhoog.
Boven aan het fietspad gaat u L. Na 200 m komt u
bij de hoofdingang van de begraafplaats. Op de
Amerikaanse begraafplaats liggen 8301 soldaten
begraven, voornamelijk Amerikanen.
4. Volg het smalle pad RD (rood/groen) tussen de
akkers door. (Voor u in de verte ziet u het gehucht
Klein-Welsden). Aan de T-splitsing gaat u L (rood)
over de veldweg. Negeer vlak daarna bij zitbankje
veldweg rechts en loop RD (rood) de holle weg
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L omhoog.
Steek bij wegkruis en gedenkteken aan hier
verongelukte jonge motorrijder de doorgaande
weg over en loop RD de veldweg omhoog.

Aan de 4-sprong gaat u R (wit/rood) met links van
u de afsluiterlocatie Blankenberg van de Gasunie.
Beneden aan de asfaltweg bij Mariakapelletje aan
paal loopt u RD (wit/rood). Vlak daarna aan de
kruising bij zitbank en aardappelloodsen met de
vele zonnepanelen gaat u L (Blankenberg) de
platanenlaan omlaag. Negeer beneden klinkerweg
links. Ga nu tegenover deze klinkerweg en
trafokast R en ga dan meteen R door het
draaihekje en dan L.
(Hier ligt Domein Blankenberg <1381. Het domein
omvat Hoeve Blankenberg en Huize (kasteel)
Blankenberg (1825)).
U passeert meteen rechts een zit- schuilbank (zie
infobord) en volg het pad RD vlak langs de links
staande meidoornhaag. Na 100 m passeert u
volgende draaihekje.

blz 3 van 3
(Kijk hier nog even achterom en u heeft mooi zicht op
de hoeve en het kasteel).
Vlak daarna steekt u het bruggetje (loopplanken)
over. Meteen daarna gaat u R/RD (wit/rood) het
pad omhoog met links een weiland. Boven maakt
het pad twee haakse bochten maakt.
(Boven ziet u weer de grote aardappelloodsen, die
vol liggen met zonnepanelen).
Aan het eind van het pad gaat u L (wit) over de
licht stijgende veldweg). Negeer zijpaden en volg
de veldweg RD. Na 600 m gaat u aan de
voorrangsweg R terug naar het café, de sponsor
van deze wandeling, waar u binnen of op het
terras nog iets kunt eten of drinken. Alle dagen
geopend.
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